
EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA BRASILIA – BRASIL  

  

SHIS QL 10-04-12 
 REFORMA GERAL – FASE II 

  

  

GENERALIDADES - CONDIÇÕES GERAIS   

  

  

A- OBJETIVO  

  

O presente “CADERNO” tem por objetivo instruir e orientar o desenvolvimento dos serviços, 

objeto da tomada de preços acima, e fixar obrigações e direitos da Embaixada dos Estados 

Unidos da América do Norte em Brasília / Brasil sempre adiante designada  

CONTRATANTE e representada pela FISCALIZAÇÃO e da executora, sempre adiante designada 

por CONTRATADA, a qual confiada a execução dos serviços da Fase II da “Reforma geral 

da residência localizada à SHIS QL 10 – Conjunto 04 – Lote 12” pertencente a 

Embaixada dos Estados Unidos - Brasília - DF. conforme o especificado a seguir.  

  

 B - Cabe a CONTRATADA:  

    

Fornecer os projetos executivos referentes aos serviços a serem executados na Fase II 

da reforma da residência da Embaixada dos Estados Unidos situada à SHIS QL 10-04-

12, a ser desenvolvido em conformidade com o projeto básico de arquitetura e o escopo 

apresentado pela CONTRATANTE.  

Uma vez aprovado pela CONTRATANTE o projeto executivo passará a fazer parte do 

contrato de execução da obra de reforma. Cabendo a CONTRATADA apresentar o 

“Projeto As Built” quando da entrega dos serviços contratados. 

Cabe a CONTRATADA verificar o local da obra e identificar quaisquer serviços 

adicionais referentes aos executados na Fase I ora em fase final de execução. 



Caso sejam identificados serviços adicionais, caberá a CONTRATADA acrescentar esses 

serviços a sua proposta que não poderá ser alterada após a contratação dos serviços da 

Fase II que completam e encerram a obra de reforma dessa residência. 

Cabe a CONTRATADA a apresentação de ART – Anotação de Responsabilidade 

Técnica – emitida junto ao CREA-DF referente aos Projetos Executivos referente a 

execução das obras de reforma da residência da Embaixada dos Estados Unidos da 

SHIS QL 10-04-12 

A CONTRATADA deverá comprovar o vínculo profissional com o Engenheiro 

Responsável Técnico por um período de pelo menos 03 anos. 

A CONTRATADA deverá apresentar documentação – ART’s – comprovando a 

execução de obras similares em tipo e porte nos últimos 05 anos. 

Caberá a CONTRATADA a obtenção de toda a documentação do licenciamento da 

obra, Alvará, Habite-se e demais documentos requeridos pelos órgãos de competentes. 

 

Cabendo a CONTRATADA a execução dos itens relacionados a seguir: 

 

1.1 – Desenvolver os projetos executivos da obra antes de executar as alterações de layout  

indicadas no projeto básico de arquitetura fornecido pela CONTRATANTE. O projeto 

executivo deverá ser submetido a CONTRATANTE para aprovação. 

1.2 – O fornecimento de todo o material, mão de obra e equipamentos necessários a  

execução da obra de acordo com as especificações constantes do projeto básico fornecido 

pela CONTRATANTE.  

1.3 – Os serviços a serem contratados incluem basicamente a conclusão da obra da  

reforma da residência conforme relacionado a seguir: 

1.3.1 – Construção de um banheiro – equipado com lavatório, vaso sanitário e chuveiro 

com água quente e fria - e um depósito com prateleiras, nos fundos da churrasqueira, no 

espaço existente e o muro com o lote #10 – medindo aproximadamente 4.00 x 1.75 

metros. Caberá ao CONTRATADO apresentar o projeto da obra – banheiro e depósito – que 

uma vez aprovado pela CONTRATANTE deverá ser executado pela CONTRATADA. O 



material a ser empregado na obra do banheiro / depósito deverá ser as mesmas 

especificações da residência. 

1.3.2 –. Acabamento final, pintura externa, incluindo a residência, e os muros e demais 

áreas externas. 

Pintura texturizada tipo “Grafiato” ou similar a ser definida com a CONTRATADA, 

devendo ser de primeira linha, sendo aceitas marcas Coral, Sulvinil, Sherwin Williams, 

em cor a ser definida.  

Pintura em verniz para áreas externas, para o madeiramento da varanda e beiral do 

telhado. 

Pintura em Hammeirt em cor a ser definida, para as peças de ferro, calhas, cercas de 

grades e demais itens externos. 

Cabe a CONTRATADA a execução de pequenos reparos nas áreas a serem pintadas, 

quando da preparação para a pintura. 

1.3.3 – Execução da pintura interna, incluindo: emassamento, em duas demãos, e pintura 

de acabamento em tinta acrílica, semibrilho em cores a serem definidas pela 

CONTRATANTE. Deve-se utilizar apenas material de primeira linha, sendo aceitas marcas 

Coral, Sulvinil, Sherwin Williams, em cores a serem definidas. 

1.3.4 – Fornecimento das esquadrias – portas externas e janelas - em vidro temperado 

incolor, com espessura de 10 mm, tipo “Blindex”, revestidos com película transparente 

de segurança equipadas com tela “mosquiteira”, confeccionados em quadros em alumínio 

anodizado natural e demais acessórios. 

1.3.5 – Construção da “sala de equipamentos” na área adjacente a área de serviço para 

abrigar o aquecedor de água e conjunto de tanque de pressão / bomba de pressurização e 

as bombas de circulação de água quente. 

A sala de equipamentos deve medir aproximadamente 12 m2, com paredes em alvenaria 

de elevação, e equipada com: 

- Porta dupla de alumínio, com venezianas, medindo 1.20 x 2.10 mts, equipada com 

dobradiças, ferrolho e fechadura. 



- Janela basculante, em vidro temperado de 8.0 mm, incolor, equipada com: dobradiças, 

tela “mosquiteira” e ferrolho. 

Piso cerâmico conforme o restante da área de piso adjacente. 

1.3.6 - Construção do abrigo de 02 cilindros de GLP – P-45 e filtro central de água, em 

alvenaria de elevação, equipado com portas de ferro em veneziana (ventilada) equipadas 

com dobradiças e ferrolhos. 

Instalação de tubulação de GLP, conectando os cilindros GLP instalados no abrigo na 

frente da casa a: cozinha (fogão), lavanderia (secadoras de roupa) e aquecedor de 

passagem do sistema de aquecimento de água. Cada um dos pontos de consumo deverá 

ser equipado com válvula para fechamento manual do fluxo de gás e específica para 

instalações de GLP. A instalação da tubulação de GLP deve ser executada por empresa 

especializada e em conformidade com as Normas vigentes, que deverá apresentar o 

“Laudo de Estanqueidade” do sistema de distribuição de GLP. 

1.3.7 – Execução dos revestimentos de piso e parede – cerâmico, porcelanato e granito – 

conforme projeto básico de arquitetura. 

1.3.8 – Construção de “viga” (verga) em concreto armado, para fixação das esquadrias – 

portas de correr e painéis fixos de vidro temperado da sala e instalação de forro em gesso 

cartonado. A viga deverá ter uma altura que venha a compatibilizar a instalação do forro 

de gesso cartonado da sala. 

1.3.9 – Demolição e reconstrução do piso externo, (calçadas / passeios) em concreto 

usinado Fck  18Mpa, armado, #5.0 c/ 15 cm, com 8 cm cm de espessura e acabamento 

mecânico antiderrapante. 

1.3.10 – Troca das claraboias da garagem – Instalar painéis de vidro temperado incolor. 

1.3.11 – Execução da infraestrutura para a instalação de portão eletrônico de veículos e 

do interfone do portão de pedestres. 

1.3.12 – Instalação das calhas de beiral em todo o contorno dos telhados – cobertura em 

telha cerâmica – e rufos, incluindo:  residência, churrasqueira, banheiro / depósito a ser 

construído, junto ao muro com a o lote #10.  



Caberá a CONTRATADA apresentar previamente os detalhes de execução da das calhas 

que deverão ser executadas em chapa dobrada #20, soldada, pintada interna e 

externamente, equipadas com tubos de queda em PVC de 75 e 100 mm de diâmetro.  

Caberá a CONTRATADA apresentar um modelo da calha para ser submetida a aprovação 

da CONTRATANTE. 

1.3.13 – Instalação da infraestrutura para instalação de aparelhos de ar-condicionado, tipo 

“Inverter” – 220 volts, incluindo as tubulações de gás, dreno, ponto de energia elétrica 

para a instalação dos aparelhos nos locais indicados pela CONTRATANTE.  

Sendo: 

- Quartos – 04 unidades  

- Salas – 02 unidades  

Os serviços para instalação das unidades de ar-condicionado incluem as instalações 

elétricas a partir do quadro de distribuição – circuitos individuais para cada unidade -, as 

tubulações de cobre para o gás refrigerante, os drenos dos evaporadores e os demais itens 

necessários a uma perfeita instalação nos locais indicados pela CONTRATANTE. 

1.3.14 – Execução de piso em concreto armado – 2 malhas em CA 60 – 5.0 mm c/ 10 - 

usinado, com 12 cm de espessura acabamento mecânico (laminado) entre a entrada da 

garagem e o meio fio da rua em frente, com largura igual ao piso existente. 

1.3.15 – Execução de passeios (calçadas) da área externa – corredor de passagem lateral, 

ligando a garagem coberta e a varanda - em concreto armado – malha em CA 60 5.0 mm 

c/ 15 cm – usinado, com 10 cm de espessura, acabamento mecânico (laminado) na frente 

e na lateral da casa. Os serviços incluem a demolição do piso existente. 

1.3.16 – Instalação de tubulação de GLP, conectando 02 cilindros P-45 instalados no 

abrigo na frente da casa a: cozinha (fogão), lavanderia (secadoras de roupa) e aquecedor 

de passagem do sistema de aquecimento de água. Cada um dos pontos de consumo 

deverá ser equipado com válvula de esférica específica para instalações de GLP.              

A instalação da tubulação de GLP deve ser executada por empresa especializada e em 



conformidade com as Normas vigentes que deverá apresentar um Laudo de Teste de 

Estanqueidade. 

1.3.17 – Fornecimento e instalação dos armários de cozinha, lavanderia, quartos e 

churrasqueira conforme especificado no projeto básico de arquitetura. Caberá a 

CONTRATADA apresentar o projeto executivo dos armários a serem executados. 

O projeto a ser apresentado deverá relacionar o material a ser empregado devendo ser 

previamente aprovado pela CONTRATANTE. 

1.3.18 – Instalação de guarda-corpo, corrimão e grade de segurança, em aço inoxidável 

polido tubular na escada interna de acesso a área dos quartos, com espaçamento máximo 

de 10 cm entre os elementos.  

Corrimão – altura 0.90 m. 

Grade com portão no patamar da escada de acesso aos quartos – “piso a teto”. 

A CONTRATANTE fornecerá a fechadura de segurança a ser instalada pela CONTRATADA. 

Dimensões dos componentes: 

- Diâmetros de corrimão e montantes 1 ½” 

- Demais componentes – ¾”. 

O material empregado na obra deverá estar em conformidade com o especificado e 

caberá a CONTRATADA apresentar o projeto do guarda-corpo e corrimão da escada para 

aprovação da CONTRATANTE.  

1.3.17 – Fornecimento e instalação de: 

- Louças sanitárias, metais e demais acessórios de banheiro, cozinha e lavanderia. 

- Bancadas em granito 

- Revestimentos de piso em granito, 

Em conformidade com o Projeto Básico de Arquitetura fornecido pela CONTRATANTE. 

O material que, porventura tenha tido sua produção descontinuada deverá ser substituído 

por material equivalente aprovado pela CONTRATANTE. 



1.13.17 – Reforço dos pilares de madeira de varanda. 

1.13.18 – Revitalização do jardim – Verba – R$25.000,00, para revitalização do jardim, 

incluindo: 

- Fornecimento de mão de obra, plantas e demais insumos para a recuperação do jardim, 

incluindo o fornecimento e plantio de: 

 - Plantio de grama “Batatais” em placas. 

 - Plantio de árvores ornamentais, arbustos e plantas ornamentais indicadas pela 

CONTRATANTE. 

- Erradicação do mato e ervas daninhas. 

- Combate a pragas – formigas, cupins, etc, 

1.13.19 – Fornecimento de luminárias e demais aparelhos de iluminação - Verba – 

R$25.000,00. 

  

 C - RESPONSABILIDADES E ENCARGOS  

  

   C-1 - Os serviços deverão ser executados obedecendo rigorosamente o projeto 

apresentado pela CONTRATANTE.  

 Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todo material, equipamento e mão de obra 

necessária a execução da obra em conformidade com o projeto básico de arquitetura 

fornecido pela CONTRATANTE e o projeto executivo apresentado pela 

CONTRATADA uma vez aprovado pela CONTRATANTE. 

 Todo o material empregado na execução da obra deverá estar em conformidade com o 

projeto básico de arquitetura, e aprovado pela CONTRATADA quando houver dúvidas. 

 O material a ser empregado na obra deverá ser novo, não sendo admitido o uso de 

material reaproveitado. 

  Cabe a CONTRATADA a apresentação do projeto executivo e o seu licenciamento junto 

aos órgãos competentes.  



  Caberá a CONTRATADA apresentar documentação – ART’s – comprovando sua 

experiencia em serviços de construção e reforma semelhantes e de valor equivalente nos 

últimos cinco anos.  

  A CONTRATADA será inteiramente responsável pela propriedade durante o período de 

execução da obra, até o recebimento dos serviços por parte da CONTRATANTE.  

  A CONTRATADA será a única responsável por danos causados a propriedade e a 

terceiros, por seus funcionários e / ou subcontratados no decorrer do período da obra, 

devendo arcar com os custos dos reparos que venham a ser necessários.  

A CONTRATADA deverá inspecionar o local onde serão executados os serviços, e 

examinar cuidadosamente os projetos apresentados não podendo, sobre pretexto algum 

argumentar desconhecimento dos detalhes e condições do mesmo, devendo caber, única e 

exclusivamente a ele, os ônus decorrentes de eventuais alterações de projeto que por 

ventura se façam necessários  

          OBS: Qualquer serviço indispensável e complementar a estes e não listado deverá ser 

considerado como parte do escopo.    

  Cabe a CONTRATADA o recolhimento de quaisquer taxas, emolumentos, impostos, 

multas, etc, referentes a execução da obra, que sempre que necessário deverá ser 

providenciado pela CONTRATADA que agirá com a máxima presteza e a necessária 

antecedência a fim de que suas medidas administrativas, fiscais e técnicas garantam um 

ritmo racional da obra de acordo com as boas normas de execução e seja assegurado o 

término dos trabalhos no prazo contratual.            

          Compete à CONTRATADA o fornecimento de todo o material, mão-de-obra e  

equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços contratados, exceto quando 

for devidamente especificado pela   CONTRATANTE.   

              Sendo que o material especificado deve ser providenciado a tempo de atender aos prazos 

da obra, não podendo ser alegado atrasos devido a prazos de fornecimento dos mesmos, 

sendo que qualquer modificação nas especificações deverá ser aprovada pela  

CONTRATADA.  



            A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela eficiência dos serviços, 

segundo as “NORMAS” vigentes e o presente “CADERNO”, e demais documentos técnicos 

contratuais, bem como danos decorrentes da realização de tais trabalhos.  

  A CONTRATADA deverá assumir total responsabilidade por material eventualmente 

fornecido pela CONTRATANTE, devendo substituí-lo as suas custas em caso de 

desaparecimento ou dano causado pelo manuseio indevido ou negligência de seus 

funcionários na obra.  

C.2 - Compete à CONTRATADA fazer minucioso estudo dos serviços a serem executados, 

verificando o local e todos os dados e elementos fornecidos pela CONTRATANTE, para a 

execução dos serviços.  

C.3- Dos resultados desta verificação deverá a CONTRATADA dar imediata comunicação 

escrita CONTRATANTE,  antes da execução do grupo de serviços correspondente apontando 

as discrepâncias, erros ou omissões que tenha observado, inclusive sobre possíveis 

transgressões a normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a 

serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que possam trazer embaraço ao 

perfeito desenvolvimento dos respectivos serviços.  

C.4- Caso a CONTRATADA não atente para estes erros, omissões ou discrepâncias, mas a 

CONTRATANTE os comunique, mesmo após o grupo de serviços correspondente 

executado, a CONTRATADA   não poderá negar-se a saná-lo, as suas expensas, nem 

solicitar dilatação do prazo contratual.  

C.5- A CONTRATADA é obrigada a visitar a área onde serão executados os serviços, não 

podendo, sobre pretexto algum argumentar desconhecimento da mesma, devendo caber, 

única e exclusivamente a ela, os ônus decorrentes de eventuais problemas do local.  

C.6- Para serviços que forem ajustados, caberá a CONTRATADA, fornecer e conservar 

equipamento mecânico, manual e ferramental necessário, mão-de-obra especializada e 

idônea, além de reunir permanentemente, em serviço, uma equipe homogênea e suficiente 

de operários que assegurem progresso satisfatório para a conclusão dos trabalhos no 

prazo fixado.   

Os funcionários da CONTRATADA lotados na obra deverão ser previamente identificados 

junto a CONTRATANTE. Todos os funcionários designados para a execução das obras 

deverão estar sempre uniformizados e de posse do equipamento de segurança individual 



necessário ao exercício de suas funções, tais como capacetes, máscaras de proteção, 

óculos, viseiras, luvas, botas, etc.  

C.7- Ficará a CONTRATADA responsável por todos os danos que possam ser causados a 

contratante e/ou a terceiros, proveniente da execução dos serviços ao seu encargo.  

C.8- Fica claro que a CONTRATADA será responsável pelos serviços executados até o 

recebimento destes o Consulado e deverá oferecer garantia integral pelos mesmos por um 

período de um ano a contar da data de aceitação dos serviços pela Contratante.  

C.9 - A Contratante ficará inteiramente responsável pelas obras durante o período de 

execução da reforma devendo assumir inteira responsabilidade pela sua conservação 

devendo reparar quaisquer danos que venham a ocorrer.  

  

D – SUBEMPREITADAS  

  

D.1-  A CONTRATADA não poderá subempreitar os serviços então contratados no seu 

todo, podendo, porém, fazê-lo de modo parcial, para determinados serviços de caráter 

especial mantida, entretanto, a sua responsabilidade direta, junto a CONTRATANTE.  

D.2-  Só se admitirá subempreitadas de serviços especiais a firmas ou profissionais 

habilitados no CREA-DF, devendo a CONTRATADA fazer a devida comunicação a 

CONTRATANTE, submetendo-se a aprovação ou não, por parte desta.  

  

E – ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO  

  

  A CONTRATANTE supervisionará a execução das obras podendo se desejar indicar um 

profissional habilitado, preposto seu devidamente credenciado junto a CONTRATADA, 

com experiência comprovada de trabalho em obras para o acompanhamento diário dos 

serviços.   

  

  F - ORDENS DE SERVIÇO      

  Todas as ORDENS ou COMUNICAÇÕES da CONTRATANTE a CONTRATADA, ou vice-versa, 

serão transmitidos por escrito, e só assim produzirão seus efeitos.  



  

   G – ACRÉSCIMOS E MODIFICAÇÕES     

  

          Na hipótese de virem a ser necessários serviços não previstos no “CADERNO DE CONDIÇÕES 

GERAIS E ESPECIFICAÇÕES” e nos demais documentos técnicos, e o CONTRATADO só 

poderá fazê-lo mediante prévia autorização ou determinação, por escrito, da  

CONTRATANTE.  

  

  
H- OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES    

  

        Na execução dos projetos deverão ainda serem observados:  

   H.1- O Código de Edificações e das Concessionárias e as Normas Brasileiras pertinentes.  

  H.2- As especificações dos fabricantes dos materiais citados nos projetos fornecidos pelo  

CONTRATANTE.  

  

I-PERÍODO DE EXECUÇÃO:  

  

          Para a execução dos serviços aqui relacionados foi previsto um período de 180 (cento 

e oitenta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da ordem de serviço.  

 Cabe a CONTRATADA apresentar juntamente com a proposta orçamentária o  

“Cronograma Físico / Financeiro” proposto para a execução da obra, que uma vez 

aprovado pela CONTRATANTE fará parte do contrato da obra.  

  

           J- PAGAMENTO  

  

           O pagamento será efetuado em etapas mensais, em função da medição dos serviços 

executados a cada etapa,   

 O pagamento final só poderá ser feito após a conclusão da obra e seu recebimento pela  

CONTRATANTE.  



  Em caso de atrasos não justificáveis na execução das obras a CONTRATANTE poderá 

aplicar a CONTRATADA uma multa de 1% (hum por cento) sobre o valor contratado, por 

dia de atraso, a ser deduzido do pagamento a ser efetuado quando do recebimento da 

obra.  

  

  K – PROPOSTA  

  

   As propostas deverão ser enviadas eletronicamente a Embaixada dos Estados Unidos da  

América em Brasília, situada ao SES Quadra 801 - Lote 03 - Brasília - DF - até as  

12:00 horas de 24 de Maio de 2021 endereçadas ao Sr. Paulo Figueira –  
FigueiraPF@state.gov e a Sra. Luciana Lima – LimaLS@state.gov – telefone 3312 

7558.  

   As propostas devem ser apresentadas conforme modelo de planilha no Anexo 01.  

  

  

    L – VISITAÇÃO  

  

           As visitas ao local deverão ser em data a ser combinada e para tal deve-se contatar Sra. 

Thays Prado – PradoPK@state.gov - na Embaixada dos Estados Unidos, tel. 3312 7518 

de segunda a sexta feiras das 08:00 as 17:00 horas.  

  

  

Anexo 01 - Modelo de planilha orçamentária a ser preenchida e anexada a proposta:  

  

Reforma da Residência da SHIS QL 12 – Conjunto 05 – Lote 19  

  
Item                   Discriminação  Und.  Qde.                           Preços   

Unitário  Parcial  Total  

01  Serviços Gerais  Vb          

02  Demolições e Remoções  M2          

03  Instalações  Vb          



04  Alvenarias  M2          

05  Revestimentos  M2          

06  Pavimentações  M2          

07  Serralheria  M2          

08  Esquadrias  M2          

09 Armários Vb     

10 Cobertura - Churrasqueira M2     

11 Acessórios Vb     

12  Pintura   M2          

13  Diversos   Vb          

14  Limpesa   Vb          

15   Total   R$          

16  BDI    R$          

17  Total Geral    R$          

  

FIM DO DOCUMENTO  

VER PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA EM ANEXO.  
23/04/2021 

  
  

  


